
 

 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV 
 

2020/21-es tanév 

(az EMMI ajánlása alapján az Óbudai Árpád Gimnázium tanulói, dolgozói, és a tanulók szülei számára) 

 

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 
 

 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végez a takarító cég. Az igazgató és egyik helyettese ellenőrzik a 
takarítások végrehajtását. 
Az első tanítási napon minden osztályban az osztályfőnökök kitérnek a legfontosabb személyi higiénés szabályokra. 
A tanévnyitó ünnepély, ill. a gólyák avatása (az előzetesen közöltekkel szemben) elmarad: minden osztály 8:30-ra ér-
kezzen szeptember 1-jén. 

 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 
 

Intézményünket csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az 
intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben 
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő 
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az iskola-egészségügyi 
szolgálat által a szülők számára összeállított eljárásrend a dokumentum végén, mellékletben olvasható. 
 

Noha nem vagyunk jogosultak előírni, hogy mindazok, akik az elmúlt két hétben „zöld” minősítésű külföldi országból 
tértek haza, a két hét leteltéig ne jöjjenek iskolába, ám minden érintettől ennek megfontolását kérjük. Ha a távolmara-
dás mellett döntenek, úgy a külföldi tartózkodásra való hivatkozással mulasztásukat igazoltnak tekintjük. 
 

Az iskola épületében mindenki számára mindvégig kötelező a maszk viselése. 

Kérjük, a szünetekben az osztályok minél legkevésbé vegyüljenek egymással! 
 

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – igyekszünk elkerülni, de fontos 

tudni, hogy ez (a csoportbontási szerkezetünk miatt) csak igen korlátozottan megvalósítható. Az osztályok keveredé-

sével járó tanórákon (pl. fakultáció, 2. idegen nyelv) a különböző osztályok tanulói a terem különböző részeiben he-

lyezkedjenek el. 
 

A testnevelésórákat (az időjárás függvényében) javasoljuk, hogy szabad téren tartsák meg kollégáink. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó 

edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. (A testnevelés órák megtartását azonban a tornaterem át-

építése is nehezíti.) 
 
Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvények (pl.: tan-

évnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) megszervezése során tekintettel leszünk az alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlení-

tés, szellőztetés), 
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása. 

  
 
Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de 

megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat belföldi úticéllal tervezik át kollégáink, vagy elmaradnak. 
 

Hagyományos szülői értekezletet nem tartunk. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Közne-

velési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs 

rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz, illetve online értekezlet is tartható. 
 



 

 

A diákokon és az iskola dolgozóin kívül más (pl. szülő) ne keresse fel személyesen az iskolát! Ha a szülő a gyermekét 

elkíséri az iskolába, csak a kapuig jöjjön. Ha a személyes látogatás elkerülhetetlen, akkor a látogató  

- a látogatott kollégával (tanár, vezető, iskolatitkár stb.) előzetesen emailben vagy telefonon egyeztessen idő-
pontot; 

- csak az után mehet be az épületbe, miután a portás telefonon már értesítette a meglátogatni kívánt munka-
társat, valamint felírta a látogató nevét, a látogatás időpontját, ill. a meglátogatott kolléga nevét. 

- A látogató számára maszk viselése kötelező! 

 

         EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 
 

Az intézmény bejáratánál és valamennyi emeleten több helyen is vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára feliratokkal hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, valamint nap 

közben is több alkalommal mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében 

inkább javasolt a szappanos kézmosás). Ezzel együtt kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a tanulónál legyen saját 

kézfertőtlenítő is. 
 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy 

rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A légkondicionáló berendezések használatát nem javasol-

juk. 

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.  
 

Kérjük, étkezés előtt mindenki fokozott figyelmet fordítson a kézfertőtlenítésre a kihelyezett kézfertőtlenítők segít-

ségével. 
 

A sorbanállás során mindenki tartsa a 1,5 méteres védőtávolságot.  
 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
 

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabá-

lyokat betartjuk. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül 

sor, a szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégzi az iskolaorvos és a védőnő. 
 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, 

védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök 

fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szerve-

zéssel (időbeli ütemezéssel, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát 

igyekszünk csökkenteni. 
 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
 

Annak a tanulónak, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (pl. szív-

érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség stb.) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzását igazolt hi-

ányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt 

karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolat-

tartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Minden más mulasztás esetén a vonatkozó jogsza-

bályok és a Házirend rendelkezései érvényesek! 

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 
 



 

 

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkü-

lönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendők-

ről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltét-

lenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően a szülők az orvos utasításainak 

alapján járjanak el. 
 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
 

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet elfo-

gadunk, azt saját hatáskörben nem bíráljuk felül. 
 

 INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 
 

Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkör-

ben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alap-

adatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb sze-

mély koronavírus tesztje pozitív. 
 

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más mun-

karendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intéz-

mény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó 

állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás foly-

tatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 
 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a peda-

gógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszkö-

zök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát 

oktatási célból nem látogathatják. Mivel ennek elrendelése bármikor, egyik napról a másikra megtörténhet, kérjük a 

tanulókat, hogy minden nap vigyék haza minden holmijukat! Ez a napi fertőtlenítő takarítást is könnyebbé teszi. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 30. 
 
                                                                                                                                        Kis Róbert 
                                                                                                                                          igazgató 

 

 



 

 

MELLÉKLET 
 

Az iskola-egészségügyi szolgálat tájékoztatója szülőknek 
 

Kedves Családok! Tisztelt Szülők! 

 

Az új koronavírus járvány kapcsán szigorú eljárásrendhez kell tartanunk magunkat, mérlegelési lehetőségünk 

nincs. Ebben kérjük az Önök együttműködését is! 

 

Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra 

utalhatnak a panaszok: 

- láz; 

- köhögés; 

- nehézlégzés; 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya; 
- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, 

hányás és/vagy hasmenés. 

 

Mit ír elő az eljárásrend az otthon történő elkülönítésre? 

„A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 

nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon 

lehet feloldani.” 
Azaz minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül! 

 

Tudjuk, hogy ez nehéz helyzetet fog számtalan esetben okozni, azonban ezek a döntések a járvány további terjedés-

ének megelőzését szolgálják. Amennyiben lesz változtatás, tájékoztatni fogom Önöket!  

 

Forrás: 
Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban követendő 

járványügyi és infekciókontroll szabályok, 2020. június 12 

5. sz. melléklet – COVID-19 eljárásrend 2020. június 11. A betegek kórházból történő elbocsátásának, illetve az 

elkülönítés feloldásának kritériumai COVID-19 fertőzés kapcsán 

Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban, A 2020. 

június 11-i eljárásrend 2.2 pontjának módosítása 


